
MAPA COLECTIVO | A informação e o contexto social em Moçambique   

PERGUNTAS-GATILHO 

Cada Mapa Colectivo resultará numa proposta de análise do contexto social e do mundo da informação em Moçambique. 
Têm nas vossas mãos um mapa e uma série de ícones com os quais vos propomos que sinalizem o território do país a partir 
de algumas perguntas-gatilho. Esta é uma proposta aberta e pensada como um espaço de estimulação à reflexão e criação 
em colectivo, pelo que podem vocês mesmos criar novos ícones, destacar temáticas que não estejam contempladas à 
partida, inventar formas de sinalização a partir de desenhos, textos breves, títulos, ou demarcar zonas com pontos, linhas, 
etc. Da mesma forma, propomos que indiquem com setas como é que se movem os fluxos (de capital, de pessoas, de 
trabalho, etc) que vocês consideram interessantes para serem destacados como significativos, conflituosos, reveladores, 
polémicos, marcantes, etc. Ao tratar-se de um mapa sobre a história recente (desde a Independência) e a actualidade 
moçambicana é interessante identificar os protagonistas, fazer contextualizações históricas, pequenas notas descritivas 
dos acontecimentos chave, datas marcantes, factos controversos, nomeando-os junto aos ícones que usarem. 

PROBLEMÁTICAS URBANAS e RURAIS 

• Onde se encontram os bairros com famílias de altos rendimentos? Bairros privados? 
• Onde estão os bairros carenciados? E os assentamentos? Há apropriação de terras? 
• Onde existem zonas de expulsão de habitantes para a construção imobiliária especulativa? 
• Onde se localizam as zonas comerciais? (Shoppings, mercados, etc.) 
• Qual é a área para onde confluem as marchas e protestos? 
• Onde se encontram as antenas de telecomunicações?  
• Quais as zonas mais contaminadas? Onde se encontram as lixeiras?  
• Onde se encontram os centros de poder? (Governo; Parlamento; etc) 
•  Existe contaminação de águas? Onde? 
• Por onde se expandem os agronegócios? (biocombustíveis e monoculturas) 

• Quais as áreas mais vigiadas? (polícias, câmaras de vigilância) 
• Onde estalam facilmente conflitos? 
• Em que bairros estão os imigrantes? De onde vêm? (internos/externos) 
• Prisões onde há relatos de maus-tratos? 
• Onde encontramos as resistências? (movimentos sociais, assembleias, lutas salariais, etc.) 
• Que zonas apresentam problemas ou ausência de transportes? 
• Que zonas estão vigiadas pela polícia ou por guardas privados? 
• Onde houve assassinatos de lutadores sociais ou criminalização de protestos? 
• Há despejos de comunidades? Onde? 
• Quais as zonas de exploração petrolífera? 
• Existem ocupações de terras pela população? 
• Onde se localizam os monocultivos de soja e de milho transgénicos? 
• Que territórios sofrem inundações ou secas? 
• Que regiões sofrem um êxodo dos seus habitantes para a cidade? 
• Quais as zonas de deflorestação? 
• Iniciativas populares e projectos sociais criativos 
• Falta de participação e conformismo 
• Grandes investimentos 
• Turismo predatório 
• Violação dos direitos humanos 
• Discriminação da mulher 

PROBLEMÁTICAS da Informação 

• Onde está a Media Corporativa e/ou ligada ao Poder 
• Onde está a Media Independente 
• Onde estão os cidadãos repórteres  
• Acontecimentos importantes relatados pelos cidadãos repórteres (exclusivos/1. mão)? 
• Acontecimentos importantes publicados pela Media Independente? 
• Pressões, censuras e ataques (onde e quando?) 
• Leis polémicas e/ou falta de regulamentação  
• Temas polémicos na sociedade 
• Leitores: onde estão e quem são? 
• Redes sociais: blogues, facebook, twitter (onde e quem são?) 

• Escolas de Jornalismo 


